
43Les 1  Verkenning van een symbool: vuur 

Vuur! Les 1

1

2

Geef wat samen hoort dezelfde kleur. Vind je dat sommige woorden nergens bij 
passen? Schrijf dan zelf iets in de lege kaartjes.

Wat betekent vuur voor jou? Is het goed of slecht? Waaraan denk jij als je het 
woord ‘vuur’ hoort? Schrijf het op.

 Ik kan eigen ervaringen en ervaringen van anderen in verband met ‘vuur’ in 
 verschillende situaties bespreken.

 Ik kan met een voorbeeld uitleggen hoe vuur goed of slecht kan zijn.
 Ik kan vertellen wat vuur bij mij oproept.

Ik vind 
mijn 
weg!

 

 

 

 

 

kerstboom-
verbranding

brandwonde

kaarsen bij een 
bedevaartsoord

verjaardagstaart

kampvuur

koken

bliksem

bosbrand

fakkeltocht

warmte

onmacht

gezelligheid

vernietiging

licht

zuivering

bedreiging

reiniging
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Vuur: hier en nu  Les 2

Uit de krant ‘Het belang van Tuin van Heden.nu’.

a Onderlijn de belangrijkste zinnen in elk artikel.

b Beantwoord bij elk artikel de vraag.

De fakkel van de humanisten staat symbool voor 

 

 

Loos alarm – Van onze verslaggever 

Gisteravond is de politie 
uitgerukt na een tele-
foontje van een veront-
ruste wijkbewoner die 
meende een mogelijke 
brandstichter te hebben 
gesignaleerd. Bij aan-
komst bleek het om een 
volstrekt onschuldige 
actie van een vader en 
zijn twaalfjarige zoon 
te gaan. De man en de  

jongen maakten een wandeling in hun eigen 
tuin met een fakkel. Die bleek bij nader inzien 
voor meer bedoeld dan enkel het verlichten van 
hun pad.

‘Ik ben humanist’, legde de vader uit. ‘Huma-
nisten hebben geen rituelen zoals een geloof.  

 
 
Maar humanisten mogen voor zichzelf wel een  
bepaald ritueel in het leven roepen. Op 21 juni 
(gisteren – redactie) is het wereldhumanismedag.  
Het is ook de dag van het jaar waarop het  
het langste licht is. Elk jaar ontsteek ik dan  
samen met mijn zoon een fakkel en denken we 
na over het leven en onze rol daarin. De fakkel  
verlicht de weg die voor ons ligt. Ook in  
symbolische zin: de weg die wij mensen tijdens 
ons leven afleggen. Tijdens die tocht zoeken we 
naar wijsheid en waarheid. De vlam is iets moois 
en werpt licht op de wereld om ons heen. Wij  
bouwen met z’n allen aan die wereld en doen 
ons best om ervoor te zorgen dat het een wereld 
is waarin het goed is om te leven.’

Nadat de agenten de uitleg hadden gehoord, 
beloofden ze bij de gealarmeerde wijkbewoner 
langs te gaan om hem gerust te stellen.

Voor altijd in onze gedachten – Van onze redactie binnenland

BRUSSEL – Bij de kranslegging gisteren aan het Graf van de  
onbekende soldaat waren enkele honderden toeschouwers aanwezig.  
Het Graf van de onbekende soldaat is een plek waar gesneuvelde  
Belgische soldaten worden herdacht waarvan de naam niet kon  
worden achterhaald. 

In eerste instantie was het monument bedoeld om de onbekende  
militaire slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog te herdenken. De  
tekst op de gedenksteen luidt: Hier rust een onbekende soldaat, 
voor het vaderland gesneuveld.
  
Later werd er nog een tweede gedenksteen geplaatst ter herinnering 
aan de soldaten die in de Tweede Wereldoorlog zijn omgekomen:  
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Aan de helden van de oorlog. Later is er zelfs een derde gedenksteen bijgekomen: Aan de Belgen 
gesneuveld in dienst van de vrede sedert 1945.

Nu we de bloemenkrans bij het graf leggen, herdenken we onze landgenoten die hun leven gaven voor 
onze vrijheid. Prins Filip merkte in 1998 al op dat we altijd aan hen moeten denken en dat de eeuwig 
brandende vlam op het monument er is om ons er voortdurend aan te herinneren hoe belangrijk vrede 
wel is.

Als een lopend vuurtje – Van onze correspondent 

OLYMPIA – Het was ook nu weer een indrukwekkend schouwspel, toen 
in Olympia – de plek waar de Olympische Spelen zijn ontstaan – het 
olympisch vuur werd ontstoken. Vanaf hier zullen atleten en beroemd-
heden uit allerlei landen in een lange estafetteloop de vlam naar de plaats 
brengen waar dit jaar de Olympische Spelen gehouden worden.

Bij het ontsteken van de vlam richt men het zonlicht met spiegels op een 
fakkel, die uiteindelijk door de kracht van de zon ontbrandt. Tijdens een 
tocht langs vele landen wordt het vuur voortdurend brandend gehouden.

De estafette in aanloop naar de Olympische Spelen heeft een historische achtergrond. Al in de Griekse 
oudheid werden de Spelen georganiseerd. Boodschappers reisden toen met een brandende fakkel door 
het Griekse rijk. Het was het teken om oorlogen te stoppen, zodat de atleten veilig naar Olympia konden 
reizen.

Wanneer de vlam over enkele weken het olympisch stadion bereikt, 
wordt daar het olympisch vuur ontstoken. Zolang de Spelen duren, blijft 
de olympische vlam branden. Pas bij de slotceremonie zal ze weer ge-
doofd worden. Het olympisch vuur is het symbool van de eeuwige strijd 
van de mens om tot eenheid en verbondenheid te komen met elkaar.

Vuur: hier en nu 

De eeuwige vlam op het Graf van de onbekende soldaat staat symbool voor 

 

 

De olympische vlam staat symbool voor 

 

 

 Ik kan voorbeelden geven van 'vuur' als symbool.
 Ik kan uitleg geven bij de volgende symbolen: de fakkel van het humanisme, 

 de eeuwige vlam op het Graf van de onbekende soldaat, de olympische vlam.

Ik vind 
mijn 
weg!



46 Verkenning van een symbool: vuur  Les 3

 Ik kan vertellen over vuurrituelen bij andere volkeren.
 Ik kan uitleggen welke symboliek rond vuur mij aanspreekt en waarom.

Ik vind 
mijn 
weg!

Vuur: vroeger en elders  Les 3

Zet een uitroepteken bij de afbeelding die jou het meest aanspreekt. 
Schrijf op waarom.
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Vuur in het Oude Testament Les 4

1

2

Even opfrissen

God in de vuurkolom

Mozes: de uittocht uit Egypte

Het joodse volk werkte in Egypte als slaven. Ze moesten daar hard 
werken aan de grote gebouwen van de farao. Op een dag gaf de farao 
het bevel dat alle pasgeboren joodse jongetjes gedood moesten worden. 
Een vrouw verborg haar baby in het riet aan de oever van de Nijl. De baby 
werd gevonden door de dochter van de farao. Ze adopteerde hem en 
noemde hem Mozes. Hij groeide op in het paleis van de farao. Toen hij 
volwassen was, vernam Mozes dat hij geen Egyptenaar maar een Israëliet 
was. Hij zag hoe zijn volk onderdrukt werd en nam het voor hen op. Hij 
bevrijdde hij hen uit Egypte met de steun van Gods aanwezigheid. 

Dagenlang, wekenlang, maandenlang trokken de joden door de woestijn. Steeds verder 
weg van Egypte, waar ze slaven waren geweest. Nu waren ze vrij en op weg naar hun 
eigen land. Maar eerst moesten ze door de woestijn. In een lange stoet trokken ze verder, 
mannen, vrouwen, kinderen en dieren.

‘Hoe weten we in welke richting we moeten gaan?’ vroeg een kleine jongen aan zijn 
vader. In de rotsachtige woestijn kon je gemakkelijk de weg verliezen. ‘Zie je die wolk?’ 
vroeg zijn vader. ‘Helemaal vooraan in onze karavaan?’ De jongen knikte. Hij had hem al 
dagenlang gezien, zonder erbij stil te staan. Hij had gedacht dat het een stofwolk was of 
zo, al was hij daar wat groot voor. ‘Dat is God, die in een wolk voor ons uit gaat’, vertelde 
zijn vader. ‘En ’s nachts gaat Hij ons voor in een kolom van vuur. Zo verliezen we nooit 
de weg.’ ‘Wauw’, zei de jongen zachtjes. Hij wist wel dat God hen bevrijd had uit 
Egypte, maar dat Hij hen hier ook bleef helpen, dat had hij niet verwacht. Hun 
God was echt wel een trouwe God!

Die nacht bleef de jongen nog lang wakker. Hij wilde de vuur-
kolom ook wel eens zien. Hij dacht aan wat Mozes had verteld: 
dat hij God had ontmoet in een brandende doornstruik in de 
woestijn. Mozes was toen bang geweest, maar tegelijk ook 
heel blij. Want God had hem moed ingesproken en hem 
beloofd altijd voor het volk te willen zorgen. De vuur-
kolom was nog indrukwekkender dan de jongen had 
gedacht: een reusachtige vuurzuil wees hen de weg in 
het donker. En iedereen volgde.

Dag in, dag uit, nacht na nacht bleef God bij het 
joodse volk. Het gaf een veilig gevoel.

(Kolet Janssen, vrij naar Ex. 13, 17-22)
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God spreekt 
doorheen 
het vuur 

tot Mozes.

De mensen 
voelen zich 

veilig door de 
vuurkolom.

Het vuur 
maakt alles 

kapot.

De doornstruik 
is in brand 

geschoten door 
de warmte.

3

4

Lees wat in de vlammen staat. Welke zinnen geven de symbolische betekenis 
van het vuur in het Bijbelverhaal weer? Kleur ze.

Wanneer zag jij het niet meer zitten? Was er toen iets dat jou veiligheid gaf zoals 
de vuurkolom in het verhaal? Schrijf het op.

 

 

 

Vuur in het Oude Testament  

 Ik kan uitleggen wat het symbool ‘vuur’ betekent in het Bijbelverhaal over de   
 vuurkolom. 

 Ik kan uitleggen hoe en wanneer ik naar veiligheid zocht zoals de vuurkolom in  
 het verhaal.

Ik vind 
mijn 
weg!

De doornstruik 
brandt omdat 
het te donker 

is buiten. 

De vuurkolom 
wijst de weg 

naar de vrijheid.

God is 
heel vurig.

In het vuur 
is God 

aanwezig. 

God is trouw 
aan Zijn volk 
en laat hen 

niet in de steek.

In de verte 
is een groot 

onweer 
met bliksem.

God wijst 
mensen 
de weg. 

Mozes voelt 
God heel 
dichtbij.



49Les 5  Verkenning van een symbool: vuur 

Het vuur brandt. Les 5

1 Welke foto hoort bij welke tekst? Geef de tekstjes het juiste nummer.

Sommige mensen houden een 
wintertocht bij de start van de 
winterperiode of van een winterse 
feestperiode. Ze dragen fakkels, 
lampionnen of kaarsen en wandelen 
door de straten. Dat doen ze meestal 
om een nieuwe periode aan te 
kondigen of voor de gezellige sfeer.

Een noveenkaars is een kaars die 
negen dagen en nachten brandt. 
Vaak branden mensen ze voor een 
speciale gelegenheid: bij een zware 
operatie, tijdens een moeilijke periode 
of tijdens de examens. Zo bidden ze 
op een bijzondere manier tot God.

Bij het begin van de advent zetten 
mensen een adventskrans. Elke zondag 
steken ze een kaarsje meer aan. 
Mensen bereiden zich zo voor op de 
komst van Jezus.

De paaskaars is een grote kaars in 
de katholieke Kerk. Elk jaar met Pasen 
wordt er een nieuwe paaskaars gewijd. 
De kaars verwijst naar het Licht: 
naar Jezus Christus die het duister 
en de dood heeft overwonnen.

Mensen laten soms een kaarsje 
branden op het kerkhof om zich 
dicht bij de overledene te voelen.

De godslamp in de kerk brandt 
altijd, om te tonen dat Jezus 
Christus er aanwezig is. 

De paaskaars verwijst naar Christus. 
Ze wordt daarom gebruikt bij doopsels, 
huwelijken en begrafenissen. Tijdens 
een doopsel wordt de doopkaars aan 
de paaskaars aangestoken.

Mensen hebben nood om aan anderen 
te denken wanneer er iets ergs gebeurd 
is, zoals zinloos geweld of een zwaar 
ongeval. Vaak laten mensen dan 
bloemen of kaarsen achter op die plek. 
De gedenkplaatsen ontstaan 
meestal spontaan.

Soms steekt men een kaars aan bij 
een heiligenbeeld. Een heilige heeft 
een speciale band met God. 
Mensen bidden soms voor een 
overledene, voor een examen, 
voor een zieke of om te danken. 
Veel mensen doen dat bij Maria, 
omdat ze de mama is van Jezus.

Bij een foto van een overledene 
zetten mensen kaarsen om hem te 
gedenken. De paaskaars brandt als 
teken dat Jezus dichtbij is.
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Het vuur brandt. 

 Ik kan de symboliek van de paaskaars en de doopkaars uitleggen.
 Ik kan vertellen wanneer en waarom katholieken kaarsjes branden.
 Ik kan het vuur uit het Pinksterverhaal uitleggen.

Ik vind 
mijn 
weg!

2 Lees de tekst.

Een kaarsje branden

In heel wat kerken en kapelletjes kun je kaarsjes branden bij het beeld van een heilige. 
Mariabeelden hebben in veel kerken het meeste succes. We zijn snel afgeleid wanneer 
we bidden. Een kaarsje kan helpen om ons hart erbij te houden. Ook voor wie moeilijk 
woorden vindt om te bidden, biedt een kaarsje uitkomst. Je laat het vlammetje voor je spreken: 
ik verlang naar licht, naar troost. Ik wil het beste van mezelf geven, maar mijn kaarsje is vaak 
opgebrand en dan lukt het me niet. Samen met alle andere kaarsjes kan ik zorgen voor warmte 
en licht. (Kolet Janssen) 
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